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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC การ
ดำาเนินการวิจัย มี 2 ขัน้ ตอน คือตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนาเครือ่ ง ตอนที่ 2 การหาประสิทธิภาพของเครือ่ งปรับองศาแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC โดยเปรียบเทียบการติดตัง้ ระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ 2 แบบ คือ แบบที่ 1 สร้างระบบแผงเซลล์แสง
อาทิตย์ทป่ี รับมุมตามดวงอาทิตย์ 5 มุม ดังนี้ มุม 45 องศา มุม 67 องศา มุม 90 องศา มุม 112 องศา และมุม 135 องศา แบบที่
2 แบบติดตัง้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์คงที่ ทีม่ มุ 90 องศากับแนวระดับ แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะเริม่ ประจุไฟฟ้าให้แบตเตอรีช่ ว่ งเวลา
ประมาณ 9:00 – 16:00 น. หรือประมาณ 7 ชัว่ โมง และกำาลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ในการประจุแบตเตอรีจ่ ะได้อยูใ่ นช่วง
ประมาณ 55 – 81 วัตต์ จากการทดลองการติดตัง้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบทีท่ าำ มุม 45 องศา ในช่วงเวลา 06:00 – 08:00 น. ทำา
มุม 67 องศา ในช่วงเวลา 08:00 – 11:00 น. ทำามุม 90 องศา ในช่วงเวลา 11:00 – 13:00 น. ทำามุม 112 องศา ในช่วงเวลา 13:00
– 16:00 น. และ ทำามุม 135 องศา ในช่วงเวลาประมาณ 16:00 – 18:00 น. จะได้กาำ ลังไฟฟ้าเฉลีย่ เท่ากับ 69.45 วัตต์ตอ่ วัน และที่
มุมคงที่ 90 องศากับแนวระดับ จะได้กำาลังไฟฟ้าเฉลี่ยเท่ากับ 53.62 วัตต์ต่อวัน สรุปได้ว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ปรับมุมตาม
ดวงอาทิตย์จะทำาให้ได้กาำ ลังไฟฟ้าเฉลีย่ มากกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทม่ี มุ 90 องศาคงทีก่ บั แนวระดับ
คำ�สำ�คัญ: แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องปรับมุมอัตโนมัติ ความเข้มแสงอาทิตย์
Abstract
This study aimed to comparethe efficiencyof electric power made by two solar cells systems, the
solar cell with at five angles, 45,67, 90,112 and 135 degrees.They started charging the battery from 09:00 am
- 04:00pm (7 hrs) and the electrical power of solar cells collected in the range of55-81watts. The results of
the study showed that the solar cell five-anglesaverage electric powerwas69.45watts perday which charge
the batteryfrom 06:00 - 08:00 am,08:00 - 11:00 am, 11:00am - 01:00 pm, 01:00 - 04:00 pm and 04:00 - 08:00
pm, whose angles were a 45, 67, 90,112 and 135 degree, respectively. Meanwhile, the result of the solar cell
which fixed system at a 90 degree angle average showed that the electric powerwas 53.62watts perday.In
conclusion, the solar cell at three angles generated more efficient electrical power when comparing to that
of the solar cell that fixed system at a 90 degree angle.
Keywords: Solar cell, Automatic Angle Adjuster, Sun Intensity
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บทนำ�

ปัจจุบนั จังหวัดนราธิวาสใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์อยู่ 2 รูปแบบ คือ การใช้ประโยชน์จากพลังงานความร้อน
จากดวงอาทิตย์โดยตรงกับการนำาพลังงานแสงอาทิตย์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์
จะขึน้ อยูก่ บั ความเข้มแสงในแต่ละพืน้ ที่ สถานีอตุ นุ ยิ มวิทยานราธิวาสติดตัง้ อุปกรณ์วดั ความเข้มแสง สรุปข้อมูลความเข้มรังสีดวง
อาทิตย์รายวันเฉลีย่ ต่อเดือน ปี 2553 ของจังหวัดนราธิวาสมีความเข้มแสงเฉลีย่ รายปี 19.17 (เมกะจูล/ตารางเมตร.วัน) (กรม
พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน, 2553) พลังงานแสงอาทิตย์สามารถนำามาผลิตไฟฟ้า ด้วยวิธี
การใช้เซลล์แสงอาทิตย์ (solar cell) ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำาหรับเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ปัจจุบันโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศไทย ทัง้ ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก จะมีการเลือกเทคโนโลยีในการติดตัง้ แผงเซลล์อาทิตย์ทแ่ี ตกต่าง
กันไป ขึ้นอยู่กับเงินลงทุนของแต่ละบริษัท ที่นิยมใช้กันอยู่เวลานี้จะมีอยู่ 2 ประเภท ได้แก่ การติดตั้งแบบอยู่กับที่ (Fixed
system) ซึ่งเป็นการติดตั้งแผงแบบระบุตำาแหน่งชัดเจน โดยใช้การคำานวณจากข้อมูลเฉลี่ยของระดับความเข้มของแสงใน
แต่ละพื้นที่ เพื่อกำาหนดองศาของการติดตั้งแผงเพื่อรับแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด และการติดตั้งแบบหมุนตาม
ดวงอาทิตย์ (Tracking system) (เอ็กโก กรุ๊ป, 2556) การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่นี้ ทำาให้ได้รับค่าพลังงาน
จากแสงอาทิตย์ได้ดีเพียงบางช่วงเวลา หรือประมาณ 5-6 ชั่วโมงต่อวัน เนื่องจากดวงอาทิตย์มีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดจากทิศ
ตะวันออกไปสู่ทิศตะวันตก แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ จะได้รับพลังงานแสงอาทิตย์ได้เต็มที่ในเวลาเที่ยงวันเท่านั้น
จึงทำาให้ประสิทธิภาพของการผลิตกระแสไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ไม่เต็มศักยภาพ แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทำางานเต็ม
ประสิทธิภาพจะต้องทำามุมตั้งฉากกับดวงอาทิตย์เท่านั้น (อนุชา ดีผาง, 2550) งานวิจัยนี้สร้างระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ และเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามดวงอาทิตย์ โดยชุดควบคุมใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นต้นกำาลัง
ในการขับเคลื่อน มีอุปกรณ์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนที่ไปตามมุมที่กำาหนด และชุดตั้งเวลาควบคุมการทำางาน โดยระบบติด
ตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะปรับมุมให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์มากที่สุดในแต่ละวัน และวัดค่าทางไฟฟ้าของ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่สามารถผลิตได้ แล้วนำาค่ากำาลังไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์มาวิเคราะห์คุณสมบัติต่างๆ ตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ซึ่งจะทำาให้ได้ระบบการผลิตไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
วัตถุประสงค์ของก�รวิจัย
1. เพื่อสร้างเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุมได้
2. เพื่อเปรียบเทียบกำาลังไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุมได้กับแบบปรับมุมไม่ได้
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิจัยนี้เป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนาเรื่องการเปรียบเทียบการผลิตกำาลังไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์
แบบปรับมุมได้กับแบบปรับมุมไม่ได้ เพื่อเปรียบเทียบกำาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งสองแบบ โดยผู้วิจัยได้
ดำาเนินการอย่างเป็นลำาดับ ดังนี้
ตอนที่ 1 สร้�งเครื่องปรับองศ�แผงเซลล์แสงอ�ทิตย์
ผู้วิจัยได้จำาแนกขั้นตอนการสร้างเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC ออกเป็น 3 ขั้นตอนย่อย
ดังนี้
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แผนภูมิที่ 1 ขั้นตอนการสร้างและเปรียบเทียบการผลิตกำาลังไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุมได้กับแบบมุมคงที่
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผู้วิจัยได้ ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงาน
ธรรมชาติชนิดต่างๆ นำาข้อมูลมารวบรวมวิเคราะห์ เพื่อสร้างเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC
ขั้นตอนที่ 2 สร้างเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC
2.1 สร้างระบบติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกเดี่ยวที่ทำาจากซิลิคอน ขนาด 120 วัตต์ ที่
เคลื่อนที่ตามดวงอาทิตย์แบบปรับมุม 5 มุม (ภาพที่ 1)

ภ�พที่ 1 ลักษณะการเคลื่อนที่แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่รับมุมกับดวงอาทิตย์
2.2 จัดหาอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้าง อุปกรณ์ที่ใช้มี ดังนี้ 1. เหล็กกล่องขนาด 1นิ้ว*2 นิ้ว 2. แผง
เซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 12 วัตต์ต่อตารางเมตร 3. Programmable Logic Controller (PLC.) 4. รีเลย์ (Relay) ขนาด 12
โวลต์กระแสตรง 5. มอเตอร์เกียร์ไฟฟ้ากระแสตรง 6. เครื่องควบคุมการชาร์จ 7. อินเวอร์เตอร์ ขนาด 500 วัตต์ 8. แบตเตอรี่
Deep Cycle 80 AH
2.3 นำาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ขนาด 120 วัตต์ต่อตารางเมตร มีค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าอยู่ในช่วง
12 โวลต์ มาวัดขนาดความกว้าง ความยาว และความสูงของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อสร้างโครงสร้างเหล็กรองรับ การติดตั้ง
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (ภาพที่ 2)
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ภ�พที่ 2 โครงสร้างเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ปรับมุมได้ 5 มุม
2.4 สร้างระบบกลไกการปรับมุมของตัวเครื่อง (ภาพที่ 3)

ภ�พที่ 3 ระบบกลไกปรับมุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์
2.5 สร้างวงจรควบคุมการทำางานของระบบกลไกการปรับมุมของตัวเครือ่ ง ใช้ Programmable
Logic Controller (PLC) ของบริษัท Siemens รุ่น LOGO! 12/24 RC ตัวเครื่องใช้แหล่งจ่ายไฟขนาด 12 ถึง 24 โวลต์
กระแสตรง สามารถรับสัญญาณอินพุต ได้ 8 อินพุต และส่วนของเอาต์พุต มี 4 Relays ควบคุมอุปกรณ์ที่มีกระแสสูงสุด 10
แอมแปร์ เขียนคำาสั่งในการออกแบบวงจรได้ทั้งหมด 400 คำาสั่ง นำา PLC มาใช้ในการออกแบบเพื่อทำาหน้าที่ประมวลผล และ
ควบคุมการทำางานของอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อถึงเวลาที่ตั้งค่าไว้ PLC จะสั่งให้4 Relays ขนาด 12 โวลต์กระแสตรง เป็นอุปกรณ์
บังคับการทำางานของมอเตอร์เกียร์กระแสตรงหมุนตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา เพื่อปรับมุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ตั้งฉากกับ
ดวงอาทิตย์ในมุมต่างๆ เมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำามุมกับดวงอาทิตย์ตามมุมกำาหนดไว้ PLC จะสั่งให้มอเตอร์จะหยุดการ
ทำางาน (ภาพที่ 4)

ภ�พที่ 4 วงจรควบคุมการปรับมุมแผงเซลล์แสงอาทิตย์
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2.6 เครื่องควบคุมการชาร์จ (Charge controller) ขนาด 10 แอมป์ อุปกรณ์ควบคุมการชาร์จ
ประจุไฟฟ้าเข้ากับ แบตเตอรี่ Deep Cycle ขนาด 12 โวลต์ ขนาด 80 แอมป์ ภายในตัว Charge controller จะใช้อุปกรณ์
ประมวลผล (Microcontroller) มาทำาการประมวลผล และใช้วงจร PWM (Pulse Width Modulation) มาสร้างรูปสัญญาณ
ไฟฟ้าควบคุมการทำางานของวงจรชาร์จประจุ แรงดันในการชาร์จแบตเตอรี่ โดยทั่วไป (Regulation Voltage) จะมีค่า 14.3
โวลต์ สำาหรับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ เมื่อแรงดันที่แบตเตอรี่เหลือประมาณ 11.5 โวลต์ Charge controller จะตัดอุปกรณ์
ไฟฟ้าออกจากระบบ เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดกับอุปกรณ์ไฟฟ้า การที่จะต่อทำางานของโหลดกลับเข้ามาใหม่ (Load
reconnect) แบตเตอรี่จะต้องมีค่าแรงดันที่เพิ่มขึ้นที่ 12.6 โวลต์ เพื่อให้การชาร์จประจุแบตเตอรี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
(ภาพที่ 5)

ภ�พที่ 5 วงจรควบคุมการชาร์จประจุไฟฟ้าเข้ากับ แบตเตอรี่ Deep Cycle
2.7 แบตเตอรี่ Deep Cycle สามารถปล่อยประจุไฟฟ้าได้ 60-80 เปอร์เซนต์ ของประจุไฟฟ้า
ทั้งหมด ส่วนใหญ่จะนำามาใช้กับ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ อายุการใช้งาน 4-5 ปี ต่างจากการใช้แบตเตอรี่รถยนต์ มีอายุการ
ใช้งาน 2 ปี และสามารถปล่อยประจุไฟฟ้าได้ 10-20 เปอร์เซนต์ แบตเตอรี่ Deep Cycle จะทำางานได้ดีที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส อุณหภูมิสูงกว่านี้ อายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง วิธีการคำานวณหาขนาดของแบตเตอรี่ ที่จะนำามาใช้กับอุปกรณ์
ไฟฟ้า คือ แบตเตอรี่ จะมีหน่วยเป็น แอมป์อาวด์ (Ah) การใช้ไฟฟ้า 1 แอมป์อาวด์ หมายถึงการใช้กระแสไฟฟ้า 1 แอมป์ต่อ
1 ชั่วโมง เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้งานมีขนาด 10 แอมป์ ใช้งานต่อเนื่องนาน 1 ชั่วโมง จะต้องใช้แบตเตอรี่ที่มีขนาด 10 Ah จึง
จะสามารถใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าได้ การเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลต์ ให้เป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ใช้อิน
เวอร์เตอร์ (Inverter) รับไฟจากแบตเตอรี่ จะผ่านวงจรไฟฟ้าภายใน ที่ประกอบไปด้วยทรานซิสเตอร์ ทำาการแปลงแรงดันที่เป็น
บวกและลบ ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ทีเ่ ป็นไฟฟ้ากระแสสลับ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ อยูท่ ่ี 220-230 โวลต์ (V) ความถี่ 50 เฮริตส์
(Hz) อินเวอร์เตอร์ ชนิด เพียวซายน์เวฟ (Pure-Sine Wave) เหมาะสำาหรับการนำาไปใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทมอเตอร์ เช่น
พัดลม ตู้เย็น ได้ดี (ภาพที่ 6)

ภ�พที่ 6 การต่อแบตเตอรี่ Deep Cycle เข้ากับ อินเวอร์เตอร์ (Inverter)
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ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้งาน
ในขัน้ ตอนนีผ้ วู้ จิ ยั นำาเครือ่ งปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC ไปทดลองใช้งาน เพือ่ ศึกษาการ

ทำางานของเครื่อง
ตอนที่ 2 ห�ประสิทธิภ�พเครื่องปรับองศ�แผงเซลล์แสงอ�ทิตย์ควบคุมด้วย PLC
ก�รห�ประสิทธิภ�พของเครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย
การหาประสิทธิภาพของเครือ่ งปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC. โดยการนำาเครือ่ งไปติดตัง้ ในทีท่ ม่ี แี สง
อาทิตย์ตลอดทัง้ วัน เพือ่ ผลิตพลังงานไฟฟ้า ทำาการทดลองจำานวน 6 วัน และทำาการเปรียบเทียบการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแผง
เซลล์แสงอาทิตย์แบบติดตัง้ อยูก่ บั ที่ ทำาการทดลอง ณ วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ตำาบลบางนาค อำาเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
วิธีก�รเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยดำาเนินการรวบรวมข้อมูลโดยดำาเนินตามขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมก�ร
1.1 เตรียมเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC
2. ขั้นดำ�เนินก�ร
2.1 ดำาเนินการทดลองใช้เครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC ผลิตพลังงานไฟฟ้า
2.2 บันทึกรวบรวมข้อมูลจากการทดลอง เก็บข้อมูลทุกๆ 1 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลา 08:00 - 18:00 น.
ทำาการทดลองจำานวน 6 วัน
2.3 นำาผลจากการบันทึกรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป
คำานวณหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกำาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้
ผลก�รวิจัย
ตอนที่ 1 ผลก�รสร้�งเครื่องปรับองศ�แผงเซลล์แสงอ�ทิตย์ควบคุมด้วย PLC
นำาแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบซิลกิ อนผลึกรวม (Polycrystalline Silicon Solar Cell) ขนาด 120 วัตต์ตอ่ ตารางเมตร มา
ติดตั้งเข้ากับเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC ทดสอบให้ทำางานตามลำาดับขั้นตอนของโปรแกรมควบคุม
ที่เขียนอยู่ในตัว PLC โดยตั้งเวลาการปรับมุม 5 เวลา คือในช่วงเวลา 06:00 – 08:00 น. แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะทำามุมกับ
ดวงอาทิตย์ที่มุม 45 องศา ในช่วงเวลา 8:00 – 11:00 น. ที่มุม 67 องศา ในช่วงเวลา 11:00 – 13:00 น. ที่มุม 90 องศา ในช่วง
เวลา 13:00 – 16:00 น. ที่มุม 112 องศา และในช่วงเวลา 16:00 – 18:00 น. ที่มุม 135 องศา เมื่อ ถึงเวลา 19:00 น. เครื่องจะ
ปรับมุมให้กลับมาอยู่ที่ 45 องศา ในตำาแหน่งเริ่มต้น (ภาพที่ 7)

ภ�พที่ 7 เครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC
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ตอนที่ 2 ประสิทธิภาพของเครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC
ผู้วิจัยทดสอบหาประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุม 5 มุม กับดวง
อาทิตย์ และระบบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งอยู่กับที่ในแนวระนาบ สถานที่ทดสอบบริเวณพื้นที่กลางแจ้ง วันที่อากาศ
ปลอดโปร่ง (ภาพที่ 8) แล้วบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าได้จากเครื่องมือวัดโวลต์มิเตอร์ และค่ากระแสไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องมือวัด
แอมมิเตอร์ (ภาพที่ 9)

ภ�พที่ 8 ทดสอบหาประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์

ภ�พที่ 9 ทดสอบวัดค่าทางไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์
จากการทดสอบนำาค่าที่ได้มาคำานวณหาค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของกำาลังไฟฟ้าที่ผลิตได้
คำานวณค่ากำาลังไฟฟ้า ดังแสดงในสมการที่ 1
P = VI
(1)
โดยค่า P คือพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ไปในเวลา 1 วินาที มีหน่วยเป็นวัตต์ (W) หรือจูลต่อวินาที, V คือความต่างศักย์
ไฟฟ้าระหว่างตัวนำาที่มีกระแสผ่านหนึ่งแอมแปร์ และสูญเสียกำาลังไฟฟ้าหนึ่งวัตต์ มีหน่วยเป็นวัตต์ (V), I คือการไหลของ
ประจุไฟฟ้าที่ไหลข้ามพื้นผิวหนึ่งด้วยอัตราหนึ่ง คูลอมบ์ ต่อวินาที
ค่ากำาลังไฟฟ้าและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุม เมื่อเทียบกับแผงเซลล์แสงอาทิตย์
แบบมุมคงที่ พบว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุมสามารถผลิตกำาลังไฟฟ้าได้สงู กว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบมุมคงทีท่ กุ วัน
ทีท่ าำ การทดสอบ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ศักดา สุวรรณประเสริฐ (2546) ทัง้ นีเ้ ป็นผลมาจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับ
มุม จะทำามุมตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ตลอดทั้งวัน ทำาให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าทำาได้เต็มประสิทธิภาพ
ซึ่งเห็นได้จากค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุมจะมีค่าน้อยกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบมุมคงที่
แสดงว่าการผลิตกำาลังไฟฟ้ามีค่าคงที่ตลอดวันระหว่างทำาการทดสอบดังตารางที่ 1
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ต�ร�งที่ 1 ข้อมูลกำาลังไฟฟ้าของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ทั้ง 2 แบบ
วัน เดือน ปี
12/07/57
13/07/57
19/07/57
20/07/57
26/07/57
27/07/57

แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุม
กำาลังไฟฟ้าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(W)
(S.D.)
79.59
0.5
58.98
0.6
82.97
0.6
81.57
0.7
57.25
0.8
56.38
0.6

แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบมุมคงที่
หมายเหตุ
กำาลังไฟฟ้าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ลักษณะท้องฟ้า)
(W)
(S.D.)
57.65
1.4
ปลอดโปร่ง
47.95
1.2
เมฆมาก
62.55
1.9
ปลอดโปร่ง
ปลอดโปร่ง
60.73
1.7
46.35
1.6
เมฆมาก
46.54
1.7
เมฆมาก

ภาพที่ 10 เปรียบเทียบกำาลังไฟฟ้าระหว่างแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุม โดยตั้งเวลาในการปรับมุม 5 เวลา และ
แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบมุมคงที่กับแนวระดับ หรือติดตั้งอยู่กับที่ ผลการทดสอบมีดังนี้
วันที่ 12/07/57 เป็นวันที่มีอากาศปลอดโปร่ง ทำาให้มีความเข้มของแสงอาทิตย์มากตลอดทั้งวัน กำาลังไฟฟ้าที่ได้จาก
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ปรับมุม สามารถผลิตกำาลังไฟฟ้าได้ 79.59 วัตต์ ส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่ ผลิตกำาลังไฟฟ้า
เฉลี่ยได้ 57.65 วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุมตามดวงอาทิตย์ ผลิตกำาลังไฟฟ้าเฉลี่ยมากกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์อยู่
กับที่ มีค่าเท่ากับ 21.94 วัตต์
วันที่ 13/07/57 วันที่มีเมฆมากทำาให้ความเข้มของแสงอาทิตย์น้อยกว่าปกติ แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุม
สามารถผลิตกำาลังไฟฟ้าได้ 58.98 วัตต์ ส่วนแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่ ผลิตกำาลังไฟฟ้าได้ 47.95 วัตต์ แผงเซลล์แสง
อาทิตย์แบบปรับมุม ผลิตกำาลังไฟฟ้าเฉลี่ยมากกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่ มีค่าเท่ากับ 11.03 วัตต์
วันที่ 19/07/57 มีอากาศปลอดโปร่งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุม สามารถผลิตกำาลังไฟฟ้าได้ 82.97 วัตต์ ส่วน
แผงเซลล์แสงอาทิตย์ทำาแบบอยู่กับที่ ผลิตกำาลังไฟฟ้าได้ 62.55 วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ทำาปรับมุม ผลิตกำาลังไฟฟ้าเฉลี่ย
มากกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่ มีค่าเท่ากับ 20.42 วัตต์
วันที่ 20/07/57 มีอากาศปลอดโปร่ง แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุม สามารถผลิตกำาลังไฟฟ้าได้ 81.57 วัตต์ ส่วน
แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่ ผลิตกำาลังไฟฟ้าได้ 60.73 วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุม สามารถผลิตกำาลังไฟฟ้า
เฉลี่ยมากกว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่ มีค่าเท่ากับ 20.84 วัตต์
วันที่ 26/07/57 มีเมฆมาก แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุม สามารถผลิตกำาลังไฟฟ้าได้ 57.25 วัตต์ ส่วนแผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่ ผลิตกำาลังไฟฟ้าได้ 46.35 วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุม ผลิตกำาลังไฟฟ้าเฉลี่ยมากกว่า แผง
เซลล์แสงอาทิตย์อยู่กับที่ มีค่าเท่ากับ 10.9 วัตต์
วันที่ 27/07/57 มีเมฆมาก แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุม สามารถผลิตกำาลังไฟฟ้าได้ 56.38 วัตต์ ส่วนแผงเซลล์
แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่ ผลิตกำาลังไฟฟ้าได้ 46.54 วัตต์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุม ผลิตกำาลังไฟฟ้าเฉลี่ยมากกว่า แผง
เซลล์แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่ มีค่าเท่ากับ 9.84 วัตต์
กำาลังไฟฟ้าจากแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุม เฉลี่ยทั้ง 6 วัน ผลิตกำาลังไฟฟ้าได้แตกต่างจากแผงเซลล์แสง
อาทิตย์แบบอยู่กับที่ จากข้อมูลดังกล่าวทำาให้เห็นว่าการเคลื่อนที่ของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ปรับมุมสามารถผลิตกำาลังไฟฟ้า

97

ได้มากกว่า จากการทดลองผลิตพลังงานไฟฟ้า ระยะเวลา 11 ชั่วโมงต่อวัน จำานวน 6 วัน พบว่าการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์
แบบปรับมุม สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ต่อวันเฉลี่ย 69.45 วัตต์ การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่ สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าได้ต่อวันเฉลี่ย 53.62 วัตต์

ภ�พที่ 10 ความสัมพันธ์ระหว่างกำาลังไฟฟ้าและวันที่ทำาการทดสอบ
อภิปร�ยผล
การอภิปรายผลการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำาเสนอตามลำาดับผลการวิจัยดังนี้
เครื่องปรับองศาแผงเซลล์แสงอาทิตย์ควบคุมด้วย PLC ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จะทำาให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับ
มุมตามดวงอาทิตย์ได้รับค่ารังสีดวงอาทิตย์ มากกว่าแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบมุมคงที่ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อนุชา
ดีผาง (2550) ได้สร้างระบบติดตามดวงอาทิตย์ที่ควบคุมโดยการคำานวณตำาแหน่งดวงอาทิตย์ที่ปรากฏในท้องฟ้าด้วยไมโคร
คอมพิวเตอร์ ผลการวิจัยพบว่า แผงเซลล์แสงอาทิตย์จะได้รับค่ารังสีดวงอาทิตย์ที่วัดได้เมื่อติดตั้งระบบติดตามดวงอาทิตย์มี
ค่าที่สูงกว่าแบบที่ไม่ติดตั้งระบบติดตามดวงอาทิตย์ โดยเฉลี่ยทั้งวันประมาณ 28.42 % เมื่อแผงเซลล์แสงอาทิตย์ได้รับค่ารังสี
ดวงอาทิตย์มากมีผลทำาให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตกำาลังไฟฟ้าได้มากขึ้น กระแสไฟฟ้า เป็นสัดส่วนโดยตรงกับความเข้มของ
แสง เมื่อความเข้มของแสงสูง กระแสที่ได้จากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ก็จะสูงขึ้น ในขณะที่แรงดันไฟฟ้าจะไม่แปรผันตามความ
เข้มของแสงมากนัก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรีชา มหาไม้, นำาพร ปัญโญใหญ่ และภาสวรรธน์ วัชรดำารงศักดิ์ (2557) ได้
สร้างระบบให้น้ำาแบบอัตโนมัติใช้เซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตามดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน ผลการวิจัยพบว่า การประจุพลังงาน
ระบบที่มีการติดตามดวงอาทิตย์สามารถจัดเก็บพลังงานได้มากกว่าระบบที่ติดตั้งอยู่กับที่ คิดเป็นร้อยละ 17.72
สรุป

การวิจัยในครั้งนี้พบว่าการให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ตั้งฉากกับดวงอาทิตย์ จะทำาให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตกำาลัง
ไฟฟ้าได้สูงสุดตามประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จากผลการเปรียบเทียบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ปรับมุมตามดวง
อาทิตย์กับแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่ การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบปรับมุมตามดวงอาทิตย์ผลิตพลังงานไฟฟ้า
ได้ต่อวันเฉลี่ย 69.45 วัตต์ จ่ายพลังงานไฟฟ้าออกมาสูงกว่าแบบการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบอยู่กับที่ สามารถผลิต
พลังงานไฟฟ้าได้ต่อวันเฉลี่ย 53.62 วัตต์
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ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษางานวิจัยนี้พบว่ามุมของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่กระทำากับดวงอาทิตย์จะมีการแปรผันตรงกับกำาลัง
ไฟฟ้าทีแ่ ผงเซลล์แสงอาทิตย์ผลิตได้เพือ่ เป็นแนวทางในการนำาไปประยุกต์ใช้ในงานทีน่ าำ แผงเซลล์แสงอาทิตย์มาผลิตไฟฟ้า ส่งผล
ให้ประยัดเวลาในการประจุแบตเตอรี่ และลดจำานวนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ใช้งาน เพราะการผลิตกำาลังไฟฟ้าได้สูงสุดตาม
ประสิทธิภาพของแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นการใช้พลังงานทดแทนให้มีประสิทธิภาพ และเป็นพลังงานที่ยั่งยืนตลอดไป
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